Programma:
1

Zat. 21/3 (9-12 u)

2

Zat. 28/3 (9-12 u)

3
4

Woens. 22/4 (19.30
- 22.30u)
Zat. 9/5 (9- 12 u)

5

Zat. 16/5 (9-12 u)

6

Woens. 27/5 (19.30
-22.30u)

Excursie: kennismaking in en met
natuurlijke tuinen
Excursie: ‘Landschapslezen’ met bezoek op
watertoren Rosmeer
Les: historische ecologie en typische natuur
van Haspengouw
Excursie: Lenteochtend vogels spotten in
Munsterbos, met ontbijt
Excursie: Molenbeemd Spouwen kennis over
biotopen: broekbos en natte hooilanden
Les met terreinbezoek: belang van boomgaarden, hagen houtkanten, poelen, bomengroepen,… en hoe het Regionaal Landschap
Haspengouw daar werk van maakt

Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
Jan. 2020, 32ste jaargang, nr. 123, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen.

Een gezond en mild 2020 !

Cursusbijdrage:
€50 euro/persoon
€40 euro voor leden van Natuurpunt en min 21-jarigen
Je bent ingeschreven na betaling van je bijdrage op
rek.nr:BE79068206765833– Inschrijven uiterlijk tot 11 maart 2020
Samenkomst op 21/3 om 9 u stipt: lagere school, Kerkstraat 39, Rosmeer.

Winterwandeling
zondag 26 januari 2020

Mheer in het mooie Heuvelland van Nederlands Limburg
Onze winterwandeling brengt ons dit keer bij onze buren in Nederland. Aan de
Noordzijde van ’s Gravenvoeren biedt het kleine dorpje Mheer ons alle troeven die bij
een winterse landschapswandeling horen. Het terrein is licht heuvelachtig met mooie
uitzichten.
We vertrekken om 13.30 u : Kerkplein van Kleine-Spouwen.
Vertrek wandeling in Mheer 14.15 u:. parking burgemeester Beckersweg, Mheer
(tegenover de kerk )
Carpoolen kan!
Afstand: ongeveer 8 km. Stevig schoeisel is een aanrader.
Halverwege is er een pauze met koffie en een stukje taart.
Einde wandeling: 17u

Spouwen/Amelsdorp/Rosmeer

Iedereen van harte welkom!

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…!
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten
Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394
089/50 36 65
www.greven.be
info@greven.be

Dat wensen we iedereen. Ondertussen weten we ook dat leven in een aangenaam landschap met voldoende natuur in de nabijheid bijdraagt aan onze gezondheid en ons gevoel van welbehagen.
Bij de start van een nieuw jaar maken velen onder ons ook goede voornemens.
Eerst kijken we even terug naar het voorbije jaar en zijn dankbaar voor de
steun die u ons gaf als lid van Natuurpunt of als sympathisant van onze
vereniging. Je betaalde trouw je lidgeld aan Natuurpunt of je kocht onze
Sjroep of het Sap van Spaân, of deed mee aan een van onze activiteiten
zoals de groepsaankoop van bomen en struiken. Voor ons zijn dat stuk
voor stuk aanmoedigingen om ook in 2020 ons blijven in te zetten voor
meer natuur en een mooier landschap in onze dorpen en de ruimere omgeving.
Wat zijn onze voornemens? Een paar plannetjes liggen op tafel. We proberen om samen met het gemeentebestuur de afgestorven monumentale
paardenkastanjes in de ‘Mwotkaule’ (Linnerveldstraat) in Kleine Spouwen
waardig te vervangen door twee andere krachtige bomen met een mooie
toekomst. We werken aan een plan om in Rosmeer een van de weinig nog
resterende onverharde paden een opknapbeurt te geven en te voorzien
van een aangepaste beplanting die het voor de wandelaar alleen maar
aangenamer maakt.
We plannen een korte maar belevingsvolle opleiding tot natuurverkenner.
Meer daarover lees je in dit Krantje. We roepen alle jongeren, oudere jongeren en jonge ouderen op om zich hiervoor in te schrijven. Een cursus
waar je nog jaren natuurplezier kan uit puren.
Natuurlijk is er onze ledenavond met de uitreiking van de Pluim van het
jaar op 29 februari. Welke inwoner of familie uit Spouwen, Rosmeer of
Amelsdorp krijgt de Pluim van het Jaar op deze bijzondere ‘schrikkel’dag?
Verder blijven we ons ook in 2020 inzetten voor het jaarlijkse beheer van

meters hagen en houtkanten. Niet te vergeten de oogst van het hoogstamfruit voor het maken van onze Sjroep van Spaân en andere streekproducten is ook in 2020 een belangrijke opgave.
We rekenen op een gemeentebestuur en een Vlaamse regering die eindelijk ons deel van de verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering omzetten in een krachtig klimaatbeleid. Een beleid met een stevige sociale
correctie, dat het eenieder makkelijker moet maken om onze afhankelijkheid van olie, gas, steenkool en vlees van herkauwers - want dat zijn de
voornaamste producten waar de klimaatopwarming om draait - te vervangen door niet-klimaat-verstorende (energie)bronnen. Alternatieven voor
olie, gas en steenkool moeten voor iedereen haalbaar worden. Waar mogelijk denken we mee via de milieuraad of andere kanalen om dit gedragen klimaatbeleid tot stand te brengen.

Tot slot wensen we jullie allen een prachtig en gezond 2020. En voor
iedereen die wel eens ontspant in bos of natuur is dat vanzelfsprekend:
een natuurrijke en aangename leefomgeving draagt bij aan ieders gezondheid!!
***

Natuurpunt-feestavond

met uitreiking van de “Pluim van het jaar”
Zaterdag 29 februari 2020, om 19.30 u

Dit jaar gaat de Pluim van het Jaar naar

de familie Nicole Merken en Sonja Claesen
de Hoogstraat in Rosmeer.

uit

Het bestuur van Natuurpunt SpARo besloot hen de Pluim te geven voor de
indrukwekkende en opmerkelijke okkernotenboom die ze met zorg in hun
voortuin in stand houden. In een tijd waarin veel mensen hun voortuinen
steeds doodser inrichten en velen zich ergeren aan wat bladval van (laan)
bomen in hun omgeving, laat deze familie zien dat het ook anders kan.
Als in al onze tuinen wat meer aandacht en ruimte was voor mooie grote
bomen, zelfs in een kleinere voortuin, dan zou dat zeker het uitzicht en de
aantrekkelijkheid van onze straten
en dorpen ten goede komen.

Overigens in tijden van klimaatopwarming
en toenemende hittedagen, zoals afgelopen zomer, is een
boom als deze bij de familie Merken
een zeer goedkope vorm van airco.
Er gaan nog mensen jaloers worden
op deze natuurlijke verkoeler.

Proficiat!!!

Om 19.30 u ontvangen wij u met een welkomstdrankje in de Harmoniezaal, Kerkstraat Rosmeer.
Vanaf 20 u
•

Wat doet Natuurpunt in uw eigen omgeving? Een kort beeldverslag
van 2019.

•

Film: Merchands of doubt. Een verbijsterende prent over hoe grote
energiereuzen en oliemaatschappijen met hulp van enkele door hun
fors betaalde (nep)wetenschappers wereldwijd twijfel zaaien over de
klimaatverandering. Dit alles met als doel te verhinderen dat regeringen wereldwijd maatregelen zouden nemen om het klimaatprobleem
echt aan te pakken en het gebruik van fossiele energiebronnen (de
hoofdoorzaak van de klimaatopwarming) af te bouwen.

•

Uitreiking Pluim van het jaar 2019

Vanaf 21.30 u: tijd voor een lokaal hapje, een pint en een fijne babbel!

Pluim van het Jaar
Tijdens de Natuurpunt-feestavond van 29 februari reiken we voor de zevende keer ‘de Pluim van het Jaar’ uit aan een van onze dorpsgenoten,
een gezin of een organisatie. Met deze Pluim willen we mensen die iets
opmerkelijks doen voor onze leefomgeving, prijzen voor hun voorbeeldgedrag. We hopen daarmee ook anderen aan te moedigen tot kleine of grotere natuurinitiatieven rond hun huis, in hun tuin, hun bedrijf of de ruimere omgeving.

***

Natuurpunt SpARo organiseert:
Natuurverkenner in zes stappen
Ben je nog een klein beetje een natuurliefhebber? Wil je de natuur en het
landschap waarin je woont beter begrijpen om er nog meer van te genieten? En vooral de natuur in je tuin en je directe omgeving? Dan komt de
natuurverkennerscursus als geroepen. Je kijkt gegarandeerd met andere
ogen naar de ‘buiten’-wereld.
De 6 cursusdelen zijn verspreid over 4 zaterdagvoormiddagen en 2
woensdagavonden. Het zijn 2 lessen en 4 excursies want buiten beleef je
meer. Je hoeft geen voorkennis te hebben. De reeks start op zaterdag 21
maart en eindigt op woensdag 27 mei.

